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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Υαλκίδα,  07/04/2020 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ CLAROS ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ HACH 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για ηον επί 24ώπος έλεγσο ηηρ απολύμανζηρ ηος πόζιμος νεπού ηος 
ςδπαγωγείος Ούγγπων, λειηοςπγεί on – line ζύζηημα μεηάδοζηρ, μέζω κινηηήρ ηηλεθωνίαρ 
και internet, ηων παπαμέηπων ποιόηηηαρ ηος νεπού. Το ζύζηημα αςηό είναι εγκαηεζηημένο 
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ΔΕΥΑΦ ζηην Δεξαμενή Ανθηδώναρ. 

 Όλα ηα αιζθηηήπια παπαμέηπων ποιόηηηαρ, μεηαδίδοςν δεδομένα ζηην κενηπική 
πλαηθόπμα internet CLAROS ηηρ εηαιπείαρ HACH, ηα οποία αποθηκεύονηαι και 
κωδικοποιούνηαι ζε αςηήν και είναι πποζβάζιμα από εμάρ ανά πάζα ζηιγμή. Η πλαηθόπμα 
έσει εηήζιο κόζηορ σπήζηρ 180,00€ και κάθε ζύζηημα παπαμέηπων έσει επίζηρ εηήζιο 
κόζηορ ππόζβαζηρ 150,00€ (η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έσει εγκαηαζηήζει ηπία (3) ηέηοια ζςζηήμαηα).  

 
 

a/a ΣΙΜΗ ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ

ΧΡΗΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 180,00 € 1 180,00 € 43,20 €

ΧΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 150,00 € 3 450,00 € 108,00 €

630,00 € 151,20 €

781,20 €ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

 
 
 

Επειδή, η εηήζια άδεια σπήζηρ ηηρ πλαηθόπμαρ, αλλά και η εηήζια άδεια σπήζηρ ηων 

παπαμέηπων ποιόηηηαρ είναι απαραίηηηη προϋπόθεζη για ηην αζθαλή διαδικαζία 

απολύμανζης ηοσ πόζιμοσ νερού ηοσ σδραγωγείοσ Ούγγρων και  επειδή η δαπάνη 

για ηην παροτή σπηρεζίας ηων ανωηέρω δεν σπερβαίνει ηο τρημαηικό όριο ηοσ 

άρθροσ 328 ηοσ ν. 4412/2016, πποηείνεηαι η  εκηέλεζη ηηρ ωρ άνω παποσήρ ςπηπεζίαρ με 
απεςθείαρ ανάθεζη ζηην ππομηθεύηπια ηος ζςζηήμαηορ εηαιπεία HACH. Το ζςνολικό 
κόζηορ ηηρ ωρ άνω παποσήρ ςπηπεζίαρ με CPV: 64216200-5 Υπηπεζίερ ηλεκηπονικήρ 
πληποθόπηζηρ  ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 781,20 € (630,00€ και ΦΠΑ 151,20€), και θα 
βαπύνει ηον πποϋπολογιζμό ηηρ επισείπηζηρ οικ. έηοςρ 2020 ζηον KA 620706 με ηίηλο 
«Επιζκεςέρ και ζςνηήπηζη έπγων ύδπεςζηρ» και ηον ΚΑ 54006224  με ηίηλο «ΦΠΑ 
παποσών ηπίηων με ΦΠΑ 24%».  
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